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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  1/29-1- 2020  Πρακτικό   Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και  αριθμ.95/2019 ανακήρυξη  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2019και 01/09-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας),  το οποίο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 
87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν,  συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ.  (Διοικητήριο β΄ 
όροφος),  στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
10613/227/23-01-2019, σε ορθή επανάληψη, Πρόσκλησης του  Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα  8.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 11.Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Παπαχρήστου Βασίλειος 13.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 21.Λέκκα Χριστίνα 
22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού 
Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος  30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  32.Κωτσαντής 
Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ. 1. Τσιάρα Σταυρούλα  2.Σπυρέλης Μιχαήλ και 3.Αναγνώστου Κωνσταντίνος,  τακτικά μέλη του Π.Σ., 
αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         

 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και   Αργυρώ 
Παππά 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα  κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,   Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 

               
            Θέμα 4ο 

           ======== 
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου, για διάθεση κατάλληλου 
προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου 

 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 99 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  Συντονιστή 

Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

4. Την επί του θέματος εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο  (Α.Π./Π.Σ. 

11356/257/24-1-2020) (συνημμένα με α/α:  7 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ.  στα θέματα του Π.Σ.),  στην οποία 

διαλαμβάνονται τα εξής:  

«ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου, για διάθεση κατάλληλου 

προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου»  

Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 16/3-1-2020 έγγραφό του, ο Δήμος  Μετσόβου, υπέβαλε προς την Περιφέρεια Ηπείρου, αίτημα  για τη σύναψη 
σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας , για τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική 
υποστήριξη του Δήμου . 
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Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το υποβληθέν αίτημά του ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκή αριθμό υπαλλήλων συνδρομής  για την 
σύνταξη / παραλαβή μελετών  και έργων που υλοποιούνται στον Δήμο, καθώς η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του  δεν διαθέτει εξειδικευμένο 
προσωπικό, ήτοι Πολιτικό Μηχανικό, Τοπογράφο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,  για τη διεκπεραίωση αυτών. 
  Για το σκοπό αυτό,  συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μετσόβου και με την αριθμ. 200/2019  απόφασή του (ΑΔΑ:7ΧΥΩΩΚ7-9Λ1), 
ενέκρινε τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου για τη διάθεση υπαλλήλων  κατάλληλης ειδικότητας  και 
συγκεκριμένα Πολιτικού Μηχανικού,  Τοπογράφου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου μηχανικού ώστε να προβεί σε παραλαβή των έργων, σύνταξη 
και παραλαβή μελετών που υλοποιεί , ως αναφέρονται κατωτέρω : 

-  Αποκατάσταση βλαβών 43ης επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα  
-  Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μετσόβου του Νόμου 
Ιωαννίνων  
-  Αποκατάσταση αύλειου χώρου Μουσείου Τσανάκα στην Δ.Κ. Μετσόβου  
-  Ανακατασκευή υπαρχόντων γκαλντεριμιών στην Δ.Κ. Μετσόβου  
-  Αποκατάσταση οδού από οδό Βικτώρια και μέχρι Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου  
-  Ασφαλτόστρωση – αποκατάσταση οδού εντός του οικισμού Μετσόβου  
- Μελέτη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του παλαιού σινεμά και του ιστορικού κτιρίου ΄΄Τσανάκα΄΄ στην Δ.Κ.Μετσόβου. 
-  Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Μετσόβου έως κόμβο Εγνατίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις Διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής 

συνεργασίας» του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως ισχύει, εισηγούμαι τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, για τη διάθεση υπαλλήλων ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου μηχανικού καθώς και την 
εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για τις όποιες ενέργειες απαιτηθούν, για την έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 
μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου  Μετσόβου,  σύμφωνα με το υποβληθέν Σχέδιο της Σύμβασης, που επισυνάπτεται» 

 
5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το συνημμένο επί του αιτήματος Σχέδιο της Σύμβασης,  για τη διεκπεραίωση των ως άνω 

αναφερομένων, απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό, που ο Δήμος όμως δεν διαθέτει.   

6. Την τοποθέτηση των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 

7. Την τοποθέτηση του κου Περιφερειάρχη  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση:1/3/29-1-2020) 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μετσόβου και της Περιφέρειας Ηπείρου, για τεχνική 

υποστήριξη του Δήμου, ήτοι διάθεση υπαλλήλου κατάλληλης ειδικότητας υπαλλήλων ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Τοπογράφου 

Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού , για την  παραλαβή των έργων, σύνταξη και παραλαβή μελετών που υλοποιεί, όπως 

περιγράφονται  και στο επισυναπτόμενο επί της απόφασης  ΣΧΕΔΙΟ της Σύμβασης. 

Το ως άνω προσωπικό θα ορισθεί από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

Β.  Εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης Ηπείρου για  τη συμβατότητα μεταξύ αιτήματος του Δήμου και απόφασης της Περιφέρειας και 

γενικότερα για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και την υπογραφή της εν λόγω  σύμβασης .  

 
Σημειώνεται ότι: 
1)Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» , ψήφισε θετικά με τις παρατηρήσεις που έχουν καταθέσει και στις προηγούμενες συζητήσεις 

όμοιων θεμάτων, δηλαδή  να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες για να στελεχωθούν επαρκώς όλες οι Υπηρεσίες των Δήμων. 

 Να εφαρμοσθεί κάποιο πρόγραμμα  και οι Δήμοι να υποστηριχθούν, αλλά και να δοθεί έτσι και μια λύση για την απασχόληση νέων 

επιστημόνων. 

Να μην αρκείται το Π.Σ.   σ’ αυτή την προσωρινή λύση, που βοηθάει τους Δήμους, αλλά δεν τους λύνει το πρόβλημα οριστικά.  

 
2) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!», ψήφισαν θετικά στη βάση της θέσης τους που έχουν εκφράσει και στο παρελθόν, σε 
παρόμοιες συζητήσεις στο Π.Σ. 
Μέλη της παράταξης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναφέρθηκαν και στους λόγους που έχει ενισχυθεί αυτή η απογύμνωση των Δήμων, 
μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες των μετακινήσεων του προσωπικού προς την Περιφέρεια ή και προς άλλες Υπηρεσίες, που έχουν 
επιτραπεί τα τελευταία χρόνια.  
 
3) Η παράταξη,  «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»,  ψήφισε θετικά, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση για τη στελέχωση των Δήμων, 
γιατί σε λίγο οι Δήμοι θα απογυμνωθούν και θα ζητάνε όλοι προσωπικό από την Περιφέρεια.  
 
4) Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βλέτσας, τοποθετήθηκε θετικά από τη στιγμή που ο κ. Περιφερειάρχης ανάλαβε την ευθύνη 
για τη συμβατότητα αιτήματος και απόφασης. 
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Μειοψηφούν: 
1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε το θέμα, εμμένοντας στη θέση τους για στελέχωση των Υπηρεσιών των 

Δήμων με μόνιμο προσωπικό. Με τη πρακτική αυτή, που  τελικά  επιλέγει η Περιφέρεια, κόβει θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού από τους 

Δήμους. 

 
2) Η παράταξη  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Μετσόβου, 
μετά από 10 χρόνια εφαρμογής του «Καλλικράτη» να ζητάει προσωπικό από την Περιφέρεια. Θα πρέπει να ζητήσουν από την Κυβέρνηση την 
επαρκή στελέχωση των Δημοτικών Υπηρεσιών και ειδικά που βρίσκονται συχνά στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούν στελέχη της και πολύ 
πρόσφατα και τον ίδιο των Πρωθυπουργό. 
 
3) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία παρέμεινε στη διαφωνία της που έχει εκφράσει και στο παρελθόν και επανήλθε στη 
συμφωνία της με την άποψη του  Περιφερειάρχη, για τη δημιουργία μιας Τεχνικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα 
την υποστήριξη του έργου των Δήμων. 
 
 
……………….……………………………………………….…………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
         Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
Η Πρακτικογράφος                                                                     

Σταύρος Παργανάς 
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                         
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
 
Σακαρέλης Δημήτριος 

 
 
         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 

    
 Γκαμπρέλας Δημήτριος            

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ακολουθεί ΣΧΕΔΙΟ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Δ Ι Α Β Α Θ Μ Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
 

μεταξύ του Δήμου Μετσόβου και της Περιφέρειας Ηπείρου 
για  μελέτες - έργα : 

 
-  Αποκατάσταση βλαβών 43ης επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα  
-  Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μετσόβου του Νόμου Ιωαννίνων  
-  Αποκατάσταση αύλειου χώρου Μουσείου Τσανάκα στην Δ.Κ. Μετσόβου  
-  Ανακατασκευή υπαρχόντων γκαλντεριμιών στην Δ.Κ. Μετσόβου  
-  Αποκατάσταση οδού από οδό Βικτώρια και μέχρι Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου  
-  Ασφαλτόστρωση – αποκατάσταση οδού εντός του οικισμού Μετσόβου  
- Μελέτη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του παλαιού σινεμά και του ιστορικού κτιρίου ΄΄Τσανάκα΄΄ στην Δ.Κ.Μετσόβου. 
-  Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Μετσόβου έως κόμβο Εγνατίας. 
 
Στα Ιωάννινα σήμερα, ημέρα …….., ……………… 20…., στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 
1. O Δήμος Μετσόβου, που εδρεύει στο Μέτσοβο Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο  Κωνσταντίνο Τζαφέα και  
2. Η Περιφέρεια Ηπείρου, που εδρεύει στην Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη  Αλέξανδρο Καχριμάνη, 
 
Έχοντας υπόψη  την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, όπως και τις σχετικές 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των ως άνω συμβαλλομένων φορέων, ήτοι : 
1. Το άρθρο 25 του Νόμου 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης » 
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ.  140/2010 που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 233/27-12-2010 Φ.Ε.Κ., 
τεύχος Α΄) 
3. Το άρθρο 99 του Νόμου 3852/2010 για τις Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας. 
4. Την  αριθ. 200/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της Διαβαθμιδικής σύμβασης με την 
Περιφέρεια Ηπείρου για την διάθεση υπαλλήλων για την επίβλεψη και παραλαβή έργων που υλοποιούνται από τον Δήμο και τη σύνταξη μελετών.  
5. Την αριθμ. ……………………. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή  Διαβαθμιδικής 
σύμβασης για διάθεση υπαλλήλων για την παραλαβή έργων, σύνταξη / παραλαβή μελετών και παραλαβή έργων:  
- Αποκατάσταση βλαβών 43ης επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα  
- Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μετσόβου του Νόμου Ιωαννίνων  
- Αποκατάσταση αύλειου χώρου Μουσείου Τσανάκα στην Δ.Κ. Μετσόβου  
- Ανακατασκευή υπαρχόντων γκαλντεριμιών στην Δ.Κ. Μετσόβου  
- Αποκατάσταση οδού από οδό Βικτώρια και μέχρι Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου  
- Ασφαλτόστρωση – αποκατάσταση οδού εντός του οικισμού Μετσόβου  
- Μελέτη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του παλαιού σινεμά και του ιστορικού κτιρίου ΄΄Τσανάκα΄΄ στην Δ.Κ.Μετσόβου. 
- Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Μετσόβου έως κόμβο Εγνατίας. 
 
6. Το με αριθ. πρωτ. 16/03-01-2020 αίτημα του Δήμου Μετσόβου για την σύναψη Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  με την  Περιφέρεια Ηπείρου για την διάθεση 
προσωπικού για διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων και σύνταξη μελετών που υλοποιούνται από τον Δήμο .  
7. Την υπ΄ αριθμ  ……………..2019 απόφαση Δημάρχου για ορισμό εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης.  
8. Την υπ΄ αριθμ. …………..-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη για ορισμό προσωπικού για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Μετσόβου και εκπροσώπων για 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Διαβαθμικής Σύμβασης. 
 
Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν την παρούσα Σύμβαση Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας με τους παρακάτω όρους :  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Προοίμιο 
Ο Δήμος Μετσόβου μέσω της Τεχνικής του Υπηρεσίας υλοποιεί έργα και εκπονεί μελέτες που είναι αναγκαία η ολοκλήρωσή τους το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει 
όμως απόλυτη έλλειψη κατάλληλου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού και συγκεκριμένα Πολιτικού Μηχανικού,  Τοπογράφου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου 
μηχανικού στην ως άνω αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε παραλαβή των έργων, σύνταξη και παραλαβή μελετών που υλοποιεί ως αναφέρονται κατωτέρω : 
-  Αποκατάσταση βλαβών 43ης επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα  
-  Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μετσόβου του Νόμου Ιωαννίνων  
-  Αποκατάσταση αύλειου χώρου Μουσείου Τσανάκα στην Δ.Κ. Μετσόβου  
-  Ανακατασκευή υπαρχόντων γκαλντεριμιών στην Δ.Κ. Μετσόβου  
-  Αποκατάσταση οδού από οδό Βικτώρια και μέχρι Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου  
-  Ασφαλτόστρωση – αποκατάσταση οδού εντός του οικισμού Μετσόβου  
- Μελέτη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του παλαιού σινεμά και του ιστορικού κτιρίου ΄΄Τσανάκα΄΄ στην Δ.Κ.Μετσόβου. 
-  Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Μετσόβου έως κόμβο Εγνατίας. 
 
Σύμφωνα με όσα έχουν τεθεί υπόψη από τον Δήμο Μετσόβου με το υποβληθέν αίτημά του, υφίσταται απόλυτη έλλειψη κατάλληλου τεχνικού προσωπικού ώστε να 
προβεί στην υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων έργων. Απαιτείται λοιπόν η με σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας, τεχνική υποστήριξη του εν λόγω 
τμήματος, που υλοποιεί τα έργα, από ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία παραχωρείται η άσκηση της σχετικής 
αρμοδιότητας όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο την ως άνω τεχνική υποστήριξη των παραπάνω  έργων (διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή) και 
συγκεκριμένα από πέντε Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών και ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Σκοπός – Αντικείμενο Σύμβασης 

Σκοπός και αντικείμενο  της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  είναι η τεχνική υποστήριξη των παραπάνω έργων, όπως ανωτέρω στο προοίμιο 
εκτίθεται, από ειδικευμένο επιστημονικό και  τεχνικό προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία παραχωρείται η άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας όσον 
αφορά αποκλειστικά και μόνο την σύνταξη μελετών, διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή των εν λόγω έργων 
  Για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο για την επίβλεψή και παραλαβή τους  απαιτούνται οι κάτωθι ειδικότητες 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου :  
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 - Για την παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών 43ης επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα» απαιτείται η ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή 
Τοπογράφου Μηχανικού. 
- Για την παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις» απαιτείται η ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού 
ή Τοπογράφου Μηχανικού. 
- Για την παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση αύλειου χώρου Μουσείου Τσανάκα στην Δ.Κ. Μετσόβου» απαιτείται η ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή 
Τοπογράφου Μηχανικού. 
- Για την παραλαβή του έργου «Ανακατασκευή υπαρχόντων γκαλντεριμιών στην Δ.Κ. Μετσόβου»  απαιτείται η ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου 
Μηχανικού. 
  - Για την παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση οδού από οδό Βικτώρια και μέχρι Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου» απαιτείται η ειδικότητα του Πολιτικού 
Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικου. 
  - Για την παραλαβή του έργου «Ασφαλτόστρωση – αποκατάσταση οδού εντός του οικισμού Μετσόβου» απαιτείται η ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή 
Τοπογράφου Μηχανικού. 
- Για την σύνταξη της μελέτης «Ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του παλαιού σινεμά και του ιστορικού κτιρίου ΄΄Τσανάκα΄΄ στην Δ.Κ.Μετσόβου» 
απαιτείται η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 
- Για την παραλαβή του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Μετσόβου έως κόμβο Εγνατίας» απαιτείται η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 
 
Ως εκ τούτου το προσωπικό που διατίθεται από την Περιφέρεια Ηπείρου είναι το εξής: 
-  Ο κος …………….., ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης ……….  Περιφέρειας Ηπείρου.  
-  Ο κος …………….., ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της …………………Περιφέρειας Ηπείρου. 
-  Ο κος ………………., ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης ………….. Περιφερείας Ηπείρου.  
-  Ο κος ……………………., ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης ……………… Περιφερείας Ηπείρου. . 
-  Ο κος Νάκας Αθανάσιος, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης ………. …………….. Ηπείρου.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Προϋπολογισμός και Πόροι χρηματοδότησης 

Για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων έργων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Δήμου Μετσόβου, η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το 
ΠΔΕ και ίδιους πόρους.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Συμβαλλομένων 

  Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
Α.-   O Δήμος Μετσόβου αναλαμβάνει:   
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο τους υπαλλήλους της Περιφέρειας που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης 
με την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 
 Να αναλάβει το συντονισμό των διαδικασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των έργων . 
 Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. 
 Να προβεί στην οριστική παραλαβή των έργων. 
 
Β.-  Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει : 
 Nα διαθέσει το τεχνικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, για την διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων. 
 Να καλύψει την δαπάνη που θα προκληθεί από τις μετακινήσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. 
Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας θα έχουν ρόλο και αρμοδιότητα μόνο όσον αφορά καθαρά στην διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων 
και την σύνταξη μελετών. 

 
ΑΡΘΡΟ  5ο  
Διάρκεια 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση και παραλαβή των 
έργων. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

  Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας» με έδρα τον Δήμο Μετσόβου και αποτελείται από: 
 Τον κ. Τασούλα Παύλο, Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Εγνατίας Δήμου Μετσόβου, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Δασούλα Βασίλειο, Προϊστάμενο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μετσόβου,  
 Tον Δήμαρχο Μετσόβου κ. Τζαφέα Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τον  κ.Αθανασίου Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μετσόβου. 
 Τον κ. …………… ………., υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωματικό μέλος τον …………, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι : 

 Η παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η σύνταξη έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων. 

 Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. 

 Αποφασίζει για οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου. 
 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της.  Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα μέλη του Δήμου 
Μετσόβου. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους φορείς. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Αντισυμβατική συμπεριφορά -  Συνέπειες 

 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και 
της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέλος το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία του. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τελικές Διατάξεις 

 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης, γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την σύμβαση 
καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή 
την σύμβαση. 
 
  Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, 
η οποία αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 

 
   ΤΑ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ  

 
ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ                 ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ο  Δήμαρχος                                                     Ο  Περιφερειάρχης 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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